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ÚJABB BERUHÁZÁSOK INDULNAK A KÖZELJÖVŐBEN
Több pályázatunkat bírálták el sikeresen
az elmúlt időszakban, 300 millió forint TOPos támogatásból tovább szépül a település.

Megújításra kerül az egészségház. A teljes épületkomplex felújításra kerül. A védőnők, a háziorvosok és a fogorvos korszerű,
kibővített rendelő helységekkel folytathatják
rendelésüket.
Kiépítésre kerül a Dózsa György, a Móra
Ferenc és az ezeket átkötő utcák csapadékvíz-elvezető rendszere.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzésével – készségfejlesztő eszközök,
játékok, konyhai eszközök, udvari játékok,
sporteszközök stb. – tovább szépül az intézmény.

A Homokháti Kistérségi Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ üllési tagintézmény meglévő eszközparkja a közeljövőben kettő elektromos
kerékpárral és egy kisbusszal bővül.
A Fontos Sándor Általános Iskola központi épülete, valamint az Önkormányzati
Konyha főépülete napelemekkel kerül ellátásra.
A beruházások idén és jövő év elején elindulnak.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉSI NYÁRI FESZTIVÁL – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Az Üllési Nyári Fesztivál ünnepi megnyitóján Nagy Attila Gyula polgármester úr az
elmúlt 10 év eseménydús időszakából két
jeles eseményre hívta fel a figyelmet. Egyrészt a Torockószentgyörgyi 10 éves testvér-települési jubileumról beszélt. Örömmel
látja, hogy a két település nem csak hivatalos kapcsolatot ápol, támogatja egymást, de
az elmúlt évek során a két településen élő
családok közt baráti kapcsolatok is szövődtek. Másrészt kiemelte, hogy már 10 éve a
Vásártéren zajlanak az üllési falunapi rendezvények. Ez idő alatt egyre színesebbek a
programok, és egyre nagyobb az érdeklődés.
Egyúttal megköszönte az évtizedes kiemelkedő, összetartó munkát a szervezők, a lebonyolítók és a támogatók számára.
B. Nagy László országgyűlési képviselő
úr kiemelte a polgármester úr példamutató
munkásságát. A település folyamatos fejlődését, mely az Üllésiek kitartó munkájának
gyümölcse. Sok erőt kívánt a további kitűzött célok eléréséhez.
A megnyitó után kisorsolásra került a
Falukerülő kerékpártúra nyereménye. Ajándékcsomagokat kapott Csongrádi László, Simon Flóra és Strauszné Szűcs Renáta. Üllés
Nagyközségi Önkormányzat támogatásával
a főnyeremény kerékpár is kisorsolásra került. A 47 kerékpáros túrázó közül, Juhász
Hédi volt a legszerencsésebb. Ezt követően
kezdődtek a koncertek és a bemutatók a
színpadon.
Az Üllési Nyári Fesztivál programja már
pénteken az ifjúsági sakkversennyel és a
borversennyel megkezdődött. A borzsűri hivatásos borászokból állt: Aradszky László,
Géczi Lajosné, Géczi Lajos, Pintér Imre és
Sándor Alajos. A zsűriben településünket
Juhász Attila alpolgármester úr képviselte.
22 féle borból választották ki a legjobbat. A
közönség is értékelhette a borokat, szombaton, az eredményhirdetés előtt kaptak ízelítőt
a Napos Piacon.
Péntek
délután
a
Vásártéren
Gyermeknéptáncgála fogadta az érdeklődő-
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ket. A Turbolya csoport Magyarkanizsáról, a
Cinege és Rozmaring csoport Mórahalomról
érkezett. Az Üllési FONÓ Néptáncegyüttest a
Cibere és a Csicsergők csoport képviselte. A
Rézhúros banda húzta a talpalávalót.
Szombaton kerékpártúrával indult a nap.
Majd település szerte különböző helyszíneken mérkőztek egymással a ping-pongozók,
a focisták, a gyermek és felnőtt sakkosok. Az
eredményekről külön cikkben számolunk be.
Ünnepélyes avatásra került a 10 éves
testvértelepülési jubileum alkalmára készült kopjafa. A Napos Piacon megnyílt
a Torockószentgyörgy-Torockó kulturális,
természeti és épített értékeit bemutató fotókiállítás. A Vásártéren Bunford József Kerékpáros Világjáró fogadta az érdeklődőket.
2014-ben a Fekete tengerhez, 2015-ben
Párizsba, 2016-ban Barcelonába, 2017-ben
kerékpárral eljutott a Gibraltári szoroshoz.
Kalandos utazásairól készült fotókból kiállítást és fotókatalógust lehetett megtekinteni.
Szombat délután Felnőtt Néptáncgálát
élvezhettek a vendégek. Különböző településekről érkeztek csoportok: a Kőrös táncegyüttes Gyuláról, a Borica-Bálint Sándor
Néptáncegyüttes Szegeről, a Mórahalmi
Néptáncegyüttes, és a Kankalin Néptáncegyüttes Hódmezővásárhelyről. Természetesen az Üllési FONÓ Néptáncegyüttes műsora
sem maradhatott el. Patyi Zoltán és barátai
kísérték a táncot.
Ezután a Kerozin és a Mystery Gang koncertje következett. Idén előszőr, egy óriás sátor árnyékolta a nagyszínpad előtti nézőteret
védve a vendégeket az időjárás viszontagságaitól.
Este az „Üllés” sátorban Dj JoerJunior
és DJ Gabriel zenéire fesztiválozhattak pirkadatig.
Vasárnap a Napos Piacon a Magyar
Vöröskereszt fogadta a véradókat. Közel
negyvenen adtak vért. Köszönjük a betegek
nevében!
A Vásártéren Díjugrató és Fogathajtó
bemutató várta az érdeklődőket. A díjugra-

tó bemutatót az Orion Lovassport Egyesület
(Sándorfalva), és a Fauna Lovassport Egyesület (Ruzsa) tartotta. A fogathajtók Akadály
hajtáson és Vadász hajtáson mérték össze
tudásukat. A lovasprogramokat Dudás János Zoltán képviselő úr konferálta. A lovas
program végén a gyermekek ingyenes lovagoltatást és lovaskocsikázást kaptak.
Ezzel párhuzamosan a Vásártér túl oldalán, az „Üllés” sátorban, előzetesen regisztrált csapatok főzőversenyen mérték össze
tudásukat, magyaros és erdélyi ételek készültek. A versenyzőket Üllés Nagyközségi
Önkormányzat 3.000.- forint értékű sertéscombbal, vagy csontos tarjával támogatta.
A szakmai zsűri elnöke ezúttal is Szőke András volt. A csapatok minden alkalmat megragadtak, hogy növelhessék pontjaik számát: a
tálalás, a hűsítők, a rigmusok, a táncos produkciók mellett, még wellness szolgáltatást
is bevetettek. Volt, aki egyenesen Erdélybe
utazott ki, hogy az összetevők hitelesebbek
legyenek. Meg is lett az eredménye! A főzőverseny végeredményét külön cikk foglalja
össze.
Aki hamarabb megéhezett, mint ahogy
az ételek elkészültek, részt vehetett a palacsintaevő versenyen. A Remény Nagycsaládos Egyesület önkéntesei, szülők,
nagyszülők kora reggel óta sütöttek. Az
alapanyagok nagy részét Üllés Nagyközségi
Önkormányzat biztosította. A szóda és a tej
felajánlásként érkezett. A töltelék házi lekvárokat a Remény Nagycsaládos Egyesület
tagjai készítették: sárgabarack, szilva és vegyes lekvár. A palacsintaevő versenyre szép
számmal jelentkeztek a közönség köréből, és
szó szerint fej- fej mellett folyt a küzdelem!
A főzőversenyre és a palacsintaevő
versenyre ingyenesen lehetett benevezni.
A dobogós helyezetteket külön cikk foglalja
össze.
Délután a színpadon Boka Gábor: Háry
János „parasztrevü” című népi komédiája
nyitotta a műsort. Ezután Ritmikus gimnasztikát, szer nélküli gyakorlatot mutatott be:
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Farkas Zsóka, Mészáros Fanni, Nagy Zsanett
és Juhász Fernanda. Edzőjük: Madácsi Ildikó. A ritmikus gimnasztika Olimpiai sportág,
ami azt jelenti, hogy aki országos versenyen
helyezést ér el, az a középiskolai és a felsőoktatási felvételin plusz 10 pontot kap, és
ezt 8 évre visszamenőleg vizsgálják. Majd
az AbbaSisters az eredeti svéd csapat számaival, koreográfiájával nosztalgikus, retro
hangulatot teremtett.
Utánuk színes bemutatókat élvezhetett a
közönség: a Vásártéren a Tűzlovagok mutattak be szerelési gyakorlatot, és szimuláltak
lakástüzet. Megtudhattuk, hogy milyen veszélyek leselkednek többek közt a konyhánkra. Hogyan kell eloltani, ha véletlen kigyullad
a serpenyőben sülő olaj. A tűzoltófecskendő
próbája szivárványt rajzolt az égre. A bemutatót az Üllési Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Ruzsai Önkéntes Tűzoltóknak, és a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelem Szegedi kirendeltségéhez tartozó Ruzsai egységnek köszönhetjük.
Ezt követően a szegedi Flip Unit Team
mutatott be akrobatikus show műsort. Hihetetlen és félelmetes szaltókkal ugrottak át
több embert és egy tüzes rudat is.
Végül megérkezett a várva-várt Apostol
a színpadra. A 47 éves zenekar pillanatok
alatt szuper hangulatot teremtett. A vendégek együtt énekelték a dalokat az együttes-

sel, egészen a Napos Piac épületéig megtelt
a nézőtér. A végén fogadták a rajongókat,
közös fotózáson és CD dedikáláson lehetett
részt venni.
A koncertek után a kitartóbbak hétfő hajnalig ropták a táncot az „Üllés” sátorban.
Gyorsan elrepült a hétvége! Reméljük
mindenki megtalálta a színes kínálatból a
számára megfelelő szórakozási lehetőséget!
A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a Déryné Kulturális Központ és Üllés
Nagyközség hivatalos Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

ÜLLÉSI NYÁRI FESZTIVÁL VERSENYEK EREDMÉNYEI
Sakkverseny
Sakkverseny- gyermek:
1. Bálint Máté
2. Görög Maxim
Sakkverseny- ifjúsági:
1. Hódi Ádám
2. Gyuris Alexandra
Sakkverseny- felnőtt:
1. Rácz Gábor
2. Kószó Ferenc
3. T. Kovács Tibor
4. Heintz Sebestyén
5. Veres Sándor
6. Nagy Gyula
7. Cseleszki Gábor
8. Balogh Mihály
9. Hódi Ádám
10. Kőhalmi László
Falukerülő kerékpártúrán való részvételéért a kerékpárt nyerte:
Juhász Hédi
Asztalitenisz verseny:
Gyermek kategória:
1. Bálint Máté
2. Stadler Hanga Eszter
Felnőtt kategória:
1. Bódi Zoltán
2. Kádár - Németh Ádám
3. Bálint István

Kispályás Labdarugó bajnokság eredményei:
Ifi korcsoport:
I.
Babi Team
II. Valentin és a bocsok
III. Süldők
„ Öreg fiúk” korcsoport:
I. Lakat Team
Legjobb kapus: Szalai Valentin
„Legöregebb”játékos: Tari Sándor
Legsportszerűbb csapat: Süldők
Gólkirály: Czékus József
Díjugratás:
A bemutatót tartotta :
ORION Lovasport Egyesület/Sándorfalva/
FAUNA Lovasport Egyesület / Ruzsa/
A Voltizs bemutatón részt vett: Fodor
Kinga ( FAUNA LSE )
Felkészítette: Kresák Réka
50-60 cm ugró kategória:
1. Gábor Alexandra ( ORION LSE )
2. Rácz Réka ( FAUNA LSE )
3. Lesz Vanessza ( FAUNA LSE )

70-80 cm ugró kategória:
1. Gábor Alexandra ( ORION LSE )
2. Less Vanessza ( FAUNA LSE )
3. Kuczora Petra ( FAUNA LSE )
90-100 cm ugró kategória:
1. Cselovszki Richard ( ORION LSE )
2. Kuczora Petra ( FAUNA LSE )
3. Bajusz Beáta ( FAUNA LSE )
Korlátugrás 100-150 cm- ig:
a. Kuczora Petra ( FAUNA LSE )
b. Bajusz Beáta ( FAUNA LSE )
c. Cselovszki Richard ( ORION LSE )
Fogathajtás: Nagy Ló kategória
Akadályhajtás:
1. Péter Mihály (Üllés)
2. Krisztin Attila (Csólyospálos)
3. Juhász Szabolcs, Péter Csilla (Bordány , Üllés)
Vadász:
1. Péter Mihály (Üllés)
2. Péter Csilla (Üllés)
3. Juhász Szabolcs, Krisztin Attila
(Bordány, Csólyospálos)
Palacsintaevőverseny:
Cseszkó Ákos (Magyarkanizsa)
Dicső Zsolt (Üllés)
Szabó Gabriella (Üllés)
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Üllés Nagyközségi Önkormányzat köszönetet mond az Üllési Nyárindító Napok
megvalósításában nyújtott támogatásért,
önkéntes segítségnyújtásért, dolgozóink
munkájáért.
Köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, vállalkozóknak is, akik nevük elhallgatását kérték.
Köszönjük!
Az üllési a Nyárindító Napok támogatói:
• Dudás János Zoltán (polgárőr, fogathajtás, konferálás, bor, pálinka felajánlás)
• Juhász Attila (borverseny, sátor)
• Remény Nagycsaládos Egyesület
• Hajdú László (palacsintasütés)
• Barna Balázs (palacsintasütés)
• Tóth István (palacsintasütés)
• Fodor Józsefné (palacsintasütés)
• Szilágyiné Sziládi Irén (palacsintasütés)
• Szilágyi Alexandra (palacsintasütés)
• Székácsné Csóti Zsófia (palacsintasütés)
• Tóth Péterné (palacsintasütés)
• Barna Dánielné (palacsintasütés)
• Sári Józsefné (palacsintasütés)
• Szűcs Imréné (palacsintasütés)
• Rutai Vincéné (palacsintasütés)
• Sztarek Jánosné (palacsintasütés)
• Móra Istvánné (palacsintasütés)
• Tóth Miklós (palacsintasütés)
• Tóth Miklósné (palacsintasütés)
• Hajdú Lászlóné (palacsintasütés)
• Juhász Sándor (vers)
• Hunyadvári István (vers)
• Polgárőr Egyesület – helyszín biztosítása
• Jáger József (polgárőr)
• Rácz Attila (polgárőr)
• Tari Levente (polgárőr)
• Hajnal Zsolt (polgárőr)
• Vass Tibor (polgárőr)
• Juhász István (polgárőr)

• Maróti Géza (polgárőr)
• Rácz Ferenc (polgárőr)
• Ződi Mihály (polgárőr)
• Farkas Roland (polgárőr)
• Ifj Szabó Imre (polgárőr)
• Szabó Imre (polgárőr)
• Balogh Ferenc (polgárőr)
• Zsila Gábor (polgárőr)
• Tóth József (polgárőr)
• Szekeres János (polgárőr)
• Barna Dániel (polgárőr)
• Lapu Csaba (polgárőr)
• Berta Gábor (polgárőr)
• Balogh Sándor (polgárőr)
• Liebhaber Gábor (mezőőr)
• Gyuris Ernő (bordányi mezőőr)
• K. Tóth János (bordányi mezőőr)
• Kálmán Sándor (bordányi polgárőr)
• Bogyó Ferenc (bordányi polgárőr)
• Lehel Zoltán (bordányi polgárőr)
• Lóbarátok Egyesülete Üllés
• Orion Lovassport egyesület (Sándorfalva)
• Fauna Lovassport Egyesület (Ruzsa)
• Komocsin István (díjugratás szervezés)
• Péter Mihály (fogathajtás szervezés)
• Szalai Géza (fogathajtás szervezés)
• Megyeri Árpádné (borverseny lebonyolítása)
• Bokor József (hangosítás)
• Seres Lajos (ifjúsági sakk)
• Gábor Géza (felnőtt sakk)
• Tóth Andrásné Tóth Erika (falukerülő kerékpártúra)
• Lapu Csaba (foci)
• Bunford József (ismeretterjesztés)
• Farkas Zsóka (ritmikus gimnasztika)
• Mészáros Fanni (ritmikus gimnasztika)
• Nagy Zsanett (ritmikus gimnasztika)
• Juhász Fernanda (ritmikus gimnasztika)
• Madácsi Ildikó (ritmikus gimnasztika
edző)
• Üllés Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

• Ruzsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Csongrád Megyei Katasztrófavédelem
(Szeged)
• Hódi Sára (önkéntes tűzoltó)
• Hódi Flórián (önkéntes tűzoltó)
• Túri Csaba (önkéntes tűzoltó)
• Nagy Béla (önkéntes tűzoltó)
• Hódi Sándor (önkéntes tűzoltó)
• Gyóni Sándor (önkéntes tűzoltó)
• Rácz Antal (önkéntes tűzoltó)
• Gyuris Zoltán (önkéntes tűzoltó)
• Tóth József (önkéntes tűzoltó)
• Túri Szilveszter (önkéntes tűzoltó)
• Wurzinger Imre (önkéntes tűzoltó)
• Ződi Tamás (önkéntes tűzoltó)
• Zsíros Tibor (önkéntes tűzoltó)
• Ifj. Zsíros Tibor (önkéntes tűzoltó)
• Bali 23 Étterem és Bordány-Fruct Kft
(büfé)
• Maróti Szikvíz (szóda, ugrálóvár)
• Zombori Gábor (sátor)
• Tari Józsefné és párja (élelmiszer felajánlás)
• Sáriné Módra Mária (élelmiszer felajánlás)
• Fonó Néptáncegyüttes (fellépés)
• Balogh Márta (szervezésben segítségnyújtás)
• Mihálffy László (konferálás, szervezésben
segítségnyújtás)
• Czékus Péter műszaki irányítás, Technikai
Csoport dolgozói
• Meszesné Volkovics Szilvia Déryné Kulturális Központ igazgatója és a Déryné Kulturális Központ dolgozói
• Nagy Attila Gyula polgármester, Üllés
Nagyközségi Önkormányzat
• Domaszék Község Önkormányzata (asztal, sátor, pad)
• Ruzsa Község Önkormányzata (sátor)
• Röszke Község Önkormányzata (pad, asztal)
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné K. K. ig.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT

ÜLLÉS-TOROCKÓSZENTGYÖRGY-TOROCKÓ – 10 ÉVES A TESTVÉR-TELEPÜLÉSI KAPCSOLAT
„Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar,
bárhol is éljen”
Wass Albert
2007. tavaszán Nagy Attila Gyula polgármester úr Kolonics Mária lakossági kezdeményezésére felkereste Torockószentgyörgy unitárius tiszteletesét, Koppándi Botond urat, a testvér-települési kapcsolat kialakítására. Az ismeretlentől feszélyezve, bizonytalansággal
telve vette fel akkor a telefont, de kétségei alaptalanok voltak, mert
a tiszteletes úr kezdettől fogva barátsággal, szeretettel fogadta a
megkeresést, sőt szinte már várta is a hívást, hiszen akkor már megismerkedett Üllésiekkel. Az azóta is tartó, egyre többrétű együttműködés mindkét település számára kedvező.
A 10 éves jubileum alkalmára az Üllési Nyári Fesztivál keretein
belül programsorozat került megrendezésre. A torockószentgyörgyi
vendégek pénteken érkeztek. Ekkor bemutatásra került az új testvér-települési kapcsolatot hirdető tábla, melyet a Dorozsmai úton
tekinthetnek meg.
Szombat délelőtt ünnepélyes kopjafaavatás zajlott a Szabadság
téren. A rendezvényen Torockó-Torockószentgyörgy egyéb magyar-
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országi testvértelepülései is részt vettek, az évek alatt velük is baráti
kapcsolat alakult ki. A köszöntés után a résztvevők közösen énekelték el a Magyar, és a Székely Himnuszt. Ezután ünnepi gondolatait
osztotta meg az egybegyűltekkel Nagy Attila Gyula polgármester
úr. Elmondta, milyen szeretettel emlékszik vissza a kezdetekre, és
milyen bizakodva néz a jövőbe a testvér-kapcsolatot illetően, mind
kulturális, mind gazdasági, és turisztikai területen. Kiemelte, hogy az
erdélyi település iskolapéldája a magyarság megőrzésének, hiszen
hazájuk jelenlegi határaitól több száz kilométerre, egy kis szigetként
őrzik a magyar népi kulturális értékeket. Köszönetet mondott azok
számára, akik kezdeményezték, és támogatják az együttműködést.
Szőcs Ferenc polgármester úr megköszönte a sok támogatást, amit
településünk lakói nyújtanak számukra. Megelégedéssel látja, hogy
nem csak hivatalos úton, de a családok közt is barátság szövődött
az évek alatt. Ezután az Estike Népdalkör „Száll a dal” című műsorát
hallhatták a vendégek. Majd Bakó Tiborné és jómagam elmondtuk
Szász Károly: Hazámhoz című versét. Ezután Meszesné Volkovics
Szilvia, a Déryné Kulturális Központ igazgatója bemutatta a kopjafa motívumait, szimbolikus jelentését: „Az emlékoszlop faanyagát
Palcsók László faipari mérnök készítette elő. A faragás Lőrincz Ervin
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fafaragó mester munkája. A fej-rész a napot és a holdat ábrázolja, a
magyarság és Erdély kapcsolatát. A nyakrész erőt, a tulipán a nőt,
az édesanyát, aki világra hozza reménységeinket, a gyermekeket. A
csillag a férfit, a székelykereszt a hazaszeretetet, a büszkeséget, a
barátságot; legalul a vonal a 10 évet jelképezi. A lábazaton emléktábla került elhelyezésre. A kopjafa álljon itt Üllésen hosszú-hosszú ideig, dacolva idővel. Emlékeztetve arra a tölgyfára, amiből készült. Az
erős gyökérzetésre, hiszen mindenkinek fontos, hogy legyenek gyökerei.” A kopjafát Ferenc Gábor unitárius tiszteletes úr áldotta meg.
Ünnepi megemlékezése során az Erdélyi magyarságról beszélt, hogy
milyen fontos számukra a nemzeti öntudat megtartása, és mekkora
erőt ad ehhez a Magyarországra nyúló gyökerek, ebben az esetben a
települések közti testvérkapcsolat.
E megható ünnepi megemlékezést követően Fotókiállítás nyílt
a Napos Piac épületében. Ahol bemutatásra kerültek TorockóTorockószentgyörgy kulturális, természeti és gasztronómiai értékei.
Az elmúlt 10 év legjelentősebb közös pillanatai, például osztálykirándulások, az Alkotóház Székely-kapujának avatása, Karácsonyi ajándékok átadása, közös falunapok.
Vasárnap az Üllési Nyári Fesztiválon, a főzőversenyen Magyaros
és Erdélyi ízek keltek versenyre egymással. Egy maréknyi székely
(Üllésről) még Erdélybe is kilátogatott, hogy eredeti összetevőkből

készíthesse el művét. A rókagombát saját kezükkel szedték. Felkészülésüknek meg is lett az eredménye, hiszen az első helyen végeztek.
A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek Üllés Nagyközség hivatalos Facebook oldalán.
Szabó-Kántor Veronika
Déryné Kulturális Központ

AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL 2017. ÉVI NYÁRI
IGAZGATÁSI SZÜNETE
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Képviselőtestület
2017. február 14-i ülésén megalkotta „A 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről” szóló 5/2017.(II.15.)
önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2017. augusztus 14. napjától 2017. augusztus 18. napjáig tart
(5 nap)
(Első munkanap: augusztus 21.)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Ügyfelek!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala
Üllési Okmányirodája zárva tartásának ideje alatt Üllésen mobil kormányablak érhető el az alábbi időpontokban:
2017. július 31.
9-12 óráig
2017. augusztus 14. 9-12 óráig
A Csongrád Megyei Kormányhivatal által működtetett MOBIL
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT helye: Üllés Dorozsmai út 40.
Az ügyfeleknek elsősorban személyazonosító igazolvánnyal,
lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre van lehetősége a mozgó Kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges NEK adatlap is igényelhető és ügyfélkaput is
lehet nyitni. A kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület június 27-én soros,
nyílt ülést tartott.
A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a hulladékszállítási díjkedvezmény
megtérítéséhez előirányzat biztosításáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenysége, a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016.
évi tevékenysége, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenysége, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi
tevékenysége, a Homokháti Önkormányzatok
Kistérség-fejlesztési Társulása 2016. évi tevékenysége, a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális Gyermekjóléti Központ 2016. évi tevékenysége és a Támogató
Szolgálat 2016. évi tevékenysége elfogadásról,
– a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2016. évi ellátásáról szóló
beszámoló elfogadásáról,
– a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálatáról,

– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátásáról és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
– a Déryné Kulturális Központ 2016. évi
intézményi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról,
– a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának igénylésére
irányuló pályázat benyújtásáról,
– Újszentiván
Községi
Önkormányzat
Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásához történő
csatlakozásának támogatásáról,
– a
Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása Társulási
Megállapodásának IX. számú módosításának támogatásáról,
– a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és
KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 számú Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program keretében létrejött víziközmű vagyon térítésmentes vagyonátadásáról.
A képviselők módosították:
– a települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XII.12.)önkormányzati rendeletet, a
– szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.
(II.25.)önkormányzati rendeletet, valamint a

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY TERMÉSZETBENI
TÁMOGATÁSA
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. § szerint
• azon gyermekek, akik 2017. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség Jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, 6.000 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában.
• azon gyermekek, akik 2017. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűek, 6.500 Ft értékű természetbeni támogatásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalványokat az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában –
hétfő és csütörtök 8-12 óra között középiskolai- és felsőoktatásban résztvevők tanulói jogviszony igazolásával – lehet felvenni 2017.
augusztus 28. napjától.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
NYÁRI NYITVATARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Kulturális Központ takarítási munkálatok miatt 2017.07.24.-2017.08.06. zárva tart.
Első munkanap: 2017.08.07. hétfő.
Meszesné Volkovics Szilvia Déryné K.K. igazgató
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– az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendeletet.
A képviselők zárt ülésen határoztak:
– az étkezési térítési díjhátralékokról.
(Döntöttek arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és amennyiben a tartozásukat 15
napon belül nem rendezik, úgy az étkezési
szolgáltatásukat függesszék fel),
– 1 db helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán, a Községi Könyvtárban valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2017kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt,
a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletiulesek-anyaga-eloterjesztesek/2017-ev link
alatt olvashatják.
A fenti rendeleteket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, illetve
a http://ulles.hu/rendeletek link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Üllésiek!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Polgármesteri Hivatal házipénztára a felújítási munkák időtartama alatt az alábbi nyitvatartási
időben áll ügyfeleink rendelkezésére:
Hétfő, csütörtök
8.00 órától 12.00 óráig
A fenti pénztári órákon kívül a házipénztár a lakosság részére kiés befizetést nem teljesít.
Megértésüket és türelmüket köszönöm!
Üllés, 2017. július 14.
Tisztelettel:
dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

VIRÁGOS ÜLLÉSÉRT MOZGALOM
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
ismételten meghirdeti a Virágos Üllésért Mozgalmat.
Várhatóan augusztus hónapban
járja be a független szakértő csapat a
települést és választja ki a „Legvirágosabb ház”-akat és a „Legrendezettebb ház”-akat.
A „Legvirágosabb ház” és „Legrendezettebb ház” címet az ingatlan-tulajdonosok – ünnepélyes keretek között az Egészségvédelmi
Héten vehetik majd át.
Nagy Attila Gyula polgármester
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Augusztus

ÜLLÉSI NYÁRI
FESZTIVÁL –
BORVERSENY

Programajánló

Déryné Kulturális Központ

EREDMÉNYEK
NYITVATARTÁS
+pWIĘ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-20 óráig
8-21 óráig
15-21 óráig

(OpUKHWĘVpJHLQN
A Könyvtár és az Info Centrum nyitvatartása megegyezik a
Déryné Kulturális Központ
nyitvatartásával!

ÁLLANDÓ HETI PROGRAMJAINK
+pWIĘ

Kedd

13:30 - 16:30
Néptánc

16:30-tól
Estike
népdalkör

18:30-tól
Asszonytorna

18:00-tól
Jóga

16:00 - 17:00
+HJHGĦSUyED

Szerda

Csütörtök

16:00-tól
13:30 - 16:30
Nyugdíjjas klub
Néptánc
18:30-tól
Asszonytorna

17:00-tól
Jóga

Péntek

Honlap
www.deryneulles.hu
Telefon
06-30/506-3159
Email
deryne@ulles.hu
Facebook
www.facebook.com/
kozsegikonyvtar.ulles

18:30 - 19:30
Néptánc
18:30-tól
Asszonytorna

19:00 - 21:00
Néptánc

20:00 - 22:00
Néptánc
Mozgáskorlátozottak Egyesületének összejövetele:
Minden hónap 2. péntek, 15 óra
Életmód klub összejövetele:
Minden hónap 3. csütörtök, 17 óra

Alkotóház

.p]PĦYHVWiERU
-~OLXVWĘO$XJXV]WXVLJ
A létszám korlátozott!
%ĘYHEELQIRUPiFLy+DMG~/iV]OyQp

$]$ONRWyKi]EL]RQ\WDODQLGĘSRQWEDQ=È59$
a festési munkálatok miatt.
Az Alkotóház a nyári hónapok alatt
kötetlen programokkal várja
a látogatókat.

Minősített borok
Arany minősítés:
Szögi János, Kövidinka 2016
Vass Imre, Meggy bor 2016
Tímár Géza, Bíborkadarka 2016
Tímár Géza, Zweigelt 2016
Ezüst minősítés:
Szögi János, Kékfrankos 2016
Vass Imre, Medina 2016
Tímár Géza, Bíborkadarka 2016
Tímár Géza, Olaszrizling 2016
Kószó Zsolt, Olaszrizling 2016
Balogh Ferenc, Vegyes Vörös 2016
Juhász Sándor, Vegyes Fehér 2007
Juhász Sándor, Vegyes Piros Muskotályos
2016
Molnár Mihály, Kékfrankos 2016
Dr. Nyári Károly, Kövidinka 2016
Vetró Antal, Fehér cuvée 2016
Bronz minősítés:
Vass Imre, Augusztusi muskotály 2015
Ifj. Bálint Ferenc, Cserszegi Fűszeres 2016
Ifj. Bálint Ferenc, Rozé Vörös Vegyes 2016
Seres Lajos, Csiri - Csuri 2016
Seres Lajos, Muszta Adda 2016
Molnár Mihály, Kékfrankos Rosé 2016
A helyi termelők legjobb bora címet nyerte:
Balogh Ferenc, Vegyes Vörös 2016

5HQGV]HUHVQ\LWYDWDUWiV
+pWIĘWyO)HOQĘWWNHUiPLD
.HGGLJÈOWDOiQRVWHUYH]HWWIRJODONR]iVRN
6]RPEDWLJÈOWDOiQRVWHUYH]HWWIRJODONR]iVRN

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. augusztusi
étkezési térítési díjak befizetését:
augusztus 1 – augusztus 11-ig
7 – 13:30 óra között lehet
megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 13.30 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy augusztus 7-én, hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

Közönségdíjas bor:
Ifj. Bálint Ferenc Rosé Vegyes Vörös 2016

ZÖLDHULLADÉK (AVAR, KERTIKONYHAI HULLADÉK STB.)
SZÁLLÍTÁSA
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladékszállítás pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép
májusi számában olvashatják, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik.
Amennyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg,
úgy a hulladék nem kerül elszállításra!
Az augusztusi zöldhulladék szállítási időpontok:
augusztus 7., augusztus 21.
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a
Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t a szállítási napokon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni
az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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ÜLLÉS REMÉNYSÉGE DÍJ

ÉLETMÓD KLUB

Az idén a Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetség Üllés Egyesületének tagjai elhatározták, hogy egy végzős diákot megjutalmaznak.
Ebből a célból megalapítottuk az " Üllés Reménysége Díj"-at, hagyományteremtő célzattal.
Az idő hiánya miatt, ehhez
a végzős diákok pedagógusait
kértük arra, hogy nyújtsanak
be egyesületünk felé pályázatokat, kit tartanak erre érdemesnek.
Amit kértünk a pedagógusoktól: nem kell a diáknak kitűnő tanulónak lenni, legyen jó
közösségi ember, tisztelettudó, legyen határozott elképzelése a jövőjével kapcsolatban,
akár asztalos szeretne lenni,
vagy fodrász vagy mérnök, de
legyen talpraesett.
Ezeket a pályázatokat név és osztály megjelölése nélkül kértük.
Az általunk kiválasztott diáknak, akinek a nevét mi sem tudtuk a
ballagás napjáig, a Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetsége Üllés
Egyesület 2017.06.17-én átnyújtott egy oklevelet és 50.000.Ft-os
pénzdíjat.

Az Életmód klub következő összejövetele augusztus 17-én 17
órakor a Napos piac épületében lesz. Téma: zöldségek, gyümölcsök
élettani hatása szervezetünkre. A júliusban elmaradt kirándulás
szeptember 16-án, szombaton lesz bepótolva. Az összejövetelen lehet ismételten jelentkezni.

Ezúton is gratulálni szeretnénk a VÉSZ Üllés Egyesület minden
tagja nevében az I. Üllés Reménysége Díj átvételéhez Sári Bálint
József végzős diáknak!
Reméljük, hogy ezzel a díjjal mi is hozzájárulhatunk céljai megvalósításához és sikereihez.
VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK
Értesítem Tisztelt Tagjainkat, hogy a következő összejövetelünk augusztus 11-én 15 órai kezdettel lesz a Déryné Kulturális Központban.
A július 22-re tervezett kirándulás a meleg és a határon kialakult
helyzet miatt elmaradt. Ennek új időpontja: szeptember 16. reggel 7
óra, indulás az Alkotóház elől. Jelentkezni az augusztusi összejövetelen újból kell.
Falunapi főzőversenyen immár harmadik alkalommal indult a
csoport, ahol a megtisztelő különdíjat nyertük el, melyre nagyon
büszkék vagyunk. Kellemes napot töltöttünk el együtt dacolva a meleggel. Itt köszönném meg Sárköziné Erika segítségét a főzésnél, a
csoport tagjainak a részvételt és a buzdítást.
Üllésen kerül megrendezése az INTEGR-„ÁLOM” tábor IX. fogyatékkal elő gyerekeknek az Erdei iskolában augusztus 7-től 10-ig. Kérjük, akinek módjában áll támogassa tartós élelmiszerrel, zöldséggel,
gyümölccsel, pénzzel vagy bármivel – amit jó szívvel adnak – hogy
szebbé tegyük a 20 fogyatékkal elő 4 napját! Itt köszönné meg a
Csongrád Megyei Egyesület Nagy Attila Gyula polgármester úrnak,
hogy az Erdei iskolát ingyen felajánlotta a táborozóknak.
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
06 30 383 4976
A felajánlásokat ezen a számon jelezhetik.

ORVOSI RENDELŐK NYITVATARTÁSA
I.számú háziorvosi rendelő
Augusztusba a nyári szabadságok miatti munkarend a
rendelő ajtón található tájékoztató szerint történik.
Kérem figyeljék a kiírást!
Dr. Ország Orsolya háziorvos

II. számú háziorvosi rendelő
Augusztusban nyári munkarendünk az alábbi szerint alakul:
rendelési idő 7.30 – 11.30 óráig
a délutáni rendelések nincsenek
Dr. Csonka Erika háziorvos

KUTYAKOZMETIKA
Bontás - fültisztítás - karomvágás,
fürdetés - nyírás - trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)

DſƌĂŚĂůŵŝ>ŽǀĂƐ^ǌşŶŚĄǌĞůƅĂĚĄƐĂŝ͗
/ƐƚǀĄŶĂŬŝƌĄůǇ
ϮϬϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬ͘;ǀĂƐĄƌŶĂƉͿĠƐ
Ϯϭ͘;ŚĠƚĨƅͿϭϵ͘ϯϬ
ƐĄƌĚĄƐŬŝƌĄůǇŶƅ
ϮϬϭϳ͘Ϭϴ͘Ϯϱ͘;ƉĠŶƚĞŬͿ͕Ϯϲ͘;ƐǌŽŵďĂƚͿϭϵ͘ϯϬ

Árlista + több info:
www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.: 06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch,
Nederlands
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete –
a „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók
támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz
közzé a felsőoktatásban tanulók számára.
(a rendelet elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati
ösztöndíjra jogosult a tanuló, ha szociálisan
rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel rendelkezik, valamely felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte
be, az első diploma megszerzéséig.
A támogatásban részesíthetők köre
4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a
hallgatói jogviszony létesítésének igazolása;
és a középiskolai bizonyítványa záró évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot
eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat
benyújtását megelőző szemesztert legalább
3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott rászorultsági feltételeknek
megfelel.

a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és
megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli
ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű
joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt
ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez
továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok
száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.

A támogatás mértéke: Az ösztöndíj
6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon a
kötelező mellékletekkel együtt 2017. szeptember 30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő)
A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
http://www.ulles.hu/index.php/ugyintezesletoltheto-nyomtavanyok linken.
A pályázathoz minden esetben csatolni
kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói
jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő
igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben
megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.

(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

6. § Nem részesülhet támogatásban
az a hallgató, aki az üllési, vagy más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”

A pályázatról, a támogatás mértékéről a
Képviselőtestület dönt 2017. év október 31-ig.

SZELEKTÍV

GYALOGOS

HULLADÉKGYŰJTÉS

ZARÁNDOKLAT
PÁLOSSZENTKÚTRA,
A KISBOLDOGASSZONY
NAPI BÚCSÚ
ALKALMÁBÓL

Üllés és Pálosszentkút közötti távolság
kb. 44 km, amelynek megtétele a pihenőket
is beleszámítva 12-13 óra. Az odaérkezést
este 19 órára tervezzük, és így marad egy
óránk a regenerálódásra, a 20 órakor kezdődő
szentmise és az azt követő gyertyás körmenet előtt. Persze akiknek ezen felül marad még
ereje, azok ott maradhatnak az éjszakai virrasztáson, esetleg a vasárnapi programokon.
A zarándoklat során az ellátásról mindenkinek magának kell gondoskodnia és minden
résztvevő saját magáért vállalja a felelősséget. Biztos, hogy ez nem lesz egy egyszerű
séta, de aki teljesíti, annak egy életre szóló
élményben lesz része.
Visszautat a létszám ismeretében autókkal, vagy különbusszal tervezzük megoldani.
Kérünk mindenkit, aki kedvet és erőt érez ehhez a Zarándoklathoz keressen bennünket a
megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő szelektív hulladék elszállítás AUGUSZTUSBAN az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: augusztus 14. és
augusztus 28. HÉTFŐ
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási
hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített
tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó,
reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai
papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Sárga zsák hiányában a csomagolási
hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban
kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

Kedves Zarándoktársak! Folytatván a tavaly megkezdet utat, az idén Kisboldogasszony
napjára szervezzük a gyalogos zarándoklatunkat a Pálosszentkúti kegyhelyhez.
2017. szeptember 9-én szombaton reggel indulnánk az üllési templomkertből. Az
útvonal, a tavaly már jól kijárt dűlőutakon
halad, csak kevés helyen fogja érinteni a
községek közötti aszfaltozott közutakat. A
zarándoklat során a következő településeket
érintjük: Csólyospálos, Kömpöc, Csengele.
Itt tartanánk pihenőket, illetve tudnánk fogadni az esetleg hozzánk csatlakozókat.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Jó utat!
Tóth Tamás
+36-30-915-9161

Farkasné Paragi Éva
+36-30-394-9433

e-mail: totht.ulles@gmail.com
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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2017. június 30-án az Üllési Horgásztónál megtartottuk a nyári
tóparti piknikünket az idősekkel. Az idő kegyes volt hozzánk, szép
napos időben volt részünk. Az ügyes kezeknek köszönhetően hamar
elkészült a székelykáposzta bográcsban, ami nagy sikert aratott, illetve néhányan házi készítésű süteménnyel, gyümölccsel koronázták
meg az ebédet. Lehetőség volt egy kis mozgásra is, körbejártuk a
tavat, megfigyeltük a természet szépségeit. Ebéd után pihentünk,
beszélgettünk. A friss levegőtől kissé fáradtan, de jókedvűen és élményekkel telve tértünk haza, jövő nyáron megismételjük ezt a sikeres programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. AUGUSZTUS
Rendelési idő:
Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1.
szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp
Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
augusztus 5-6.
augusztus 12-13.
augusztus 19-20.
augusztus 26-27.

Dr. Papp Zalán
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Sándo

06/20/9739-149
06/20/4763-517
06/30/3245-032
06/30/4879-805

2017. AUGUSZTUSBAN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
augusztus 3.
augusztus 10.
augusztus 17.
augusztus 24.
augusztus 31.

Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Kopcsányi Katalin
Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Hűvös Ferenc

telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/919-98651.

A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom
Szentháromság tér 1. (Városháza)

"LÚD-TOLL"
PIPACSOK TÁNCA

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Az Üllési Általános Iskolában 1967-ben végzett tanulók tartottak
osztálytalálkozót 2017. július 8-én. A fényképen a megjelent tanulók
és tanáraik láthatók.
Horváth László

Pirosló pipacsok
ringnak a határba,
lángvörös színt bont
a szőke búzatábla.
Vidám táncot lejtve
szirmuk polkát járva
búzavirágokkal
cifrázza mind párba.
Csukott szemhéj mögül
lángvörös virágon,
ifjúságom csodás,
szép emlékét látom.
Belőlük koszorút
önfeledten fontam,
hűs, nyári szellővel
versengve daloltam.
Libbenő tűzszirmok
boldog nevetések,
csodaszép, megfakult,
tovatűnt emlékek.
Nyár elején amint
pipacsnyílást látom,
vöröslőn reményt hint
olyan mint egy álom.
S. Dudás Mária
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A 2016/17-ES TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI MAGYARBÓL ÉS
TÖRTÉNELEMBŐL
1. KAZINCZY-VERSENY – „SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY
Helyi eredmények
I. korcsoport (5-6. osztály)
I. hely:
GRÓSZ PATRIK (6. o.)
II. hely:
Santana C. Patrícia (6. o.)
III. hely:
Kovács Vivien (6. o.)
Emléklapot kaptak:
Borbély Boglárka (5. o.), Farkas Bence (6. o.), Kékes-Szabó Bence (6.o.), Regős Dalma
(6. o.), Székács Árpád (5. o.), Valkai Sarolta (5. o.), Varga Szabolcs (5. o.)
II. korcsoport (7-8. osztály)
I. hely:
ÁGOSTON LILI (7. b)
II. hely:
Bokor Anna (8. a)
III. hely:
Fődi Klaudia (8. a), Gyuris Noémi (7. a)
MÓRAHALOM - tankerületi verseny
ÁGOSTON LILI
I. hely
GRÓSZ PATRIK
III. hely
KISÚJSZÁLLÁS – országos verseny
ÁGOSTON LILI
II. hely (kiemelt bronz díj) – felkészítő tanára: Ótott Zsolt
2. PETŐFI-SZAVALÓVERSENY
Helyi eredmények
5-6. osztályos korcsoport
I. hely:
BORBÉLY BOGLÁRKA (5. o.)
II. hely:
SOÓS DÓRA (6. o.)
III. hely:
Gábor Amarilla (6. o.)
IV. hely:
Kovács Leila (5. o.), Soós Barbara (5. o.)
7-8. osztályos korcsoport
I. hely:
FARKAS ANNA (7. a)
II. hely:
BODÓ ESZTER (7. a)
III. hely:
Gyuris Alexandra (8. b). Papp-Bakos Luca (7. a)
TÖRTÉNELEM LEVELEZŐ (többfordulós)

3. SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
SZEGED - MEGYEI VERSENY
II. hely:
NAGY KRISTÓF
felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna, Ótott Zsolt, Santana
C. Nagy Éva
„Szép Magyar Beszéd” verseny
2017. március 30-tól április 2-ig tartott Kisújszálláson a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny országos döntője. Amikor
pénteken odaértünk, először bejelentkeztünk, majd elfoglaltuk a
szállást és megebédeltünk. Ezután következett az első forduló, ahol
a szabadon választott szövegeket olvastuk fel. Szombat délelőtt
volt az idegen szöveg felolvasása. Mikor ezzel megvoltunk, részt
vettünk egy városnézésen, majd megnézhettük a híres kisújszállási gimnázium múzeumát is, ahol rengeteg érdekességet láttunk
és tudtunk meg. Később elmentünk a Kumánia gyógyfürdőbe is.
Vasárnap már csak az eredményhirdetés volt hátra. Kiemelt bronz
díjat kaptam. Nagyon nagy élmény volt. Sok embert megismertem
és jól éreztem magam.
Ágoston Lili

8. osztály:
V. hely
Gladiátorok: Borsos Szilárd, Czakó Bálint, Gyuris Csaba, Soós
Róbert
VII. hely
Időutazók: Berta Szimonetta, Farkas Liliána, Kertész-Farkas
Soma, Kucsera Krisztián
7. osztály:
V. hely
Régészek: Gábor Dominik, Nagy Miklós, Pusztai Krisztián,
Soós Ottó
6. osztály:
VII. hely
Kutatók: Német Hanna, Rácz Teodóra, Regős Dalma, Santana
Patrícia, Szélpál Erik
5. osztály
VIII. hely
Barlang-Ászok: Kovács Leila, Kurucsai Kinga, Novák Dzsenifer, Soós Barbara, Valkai Sarolta
felkészítő tanárok: Hódiné Vass Magdolna, Ótott Zsolt
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ANGOL NYÁRI TÁBOR
Időpont: 2017.08.21 – 08.25-ig
Helyszín: Üllés, Bozsity Vendégház
Naponta: 8:00 – 16:30 ig
Étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna
Részvételi díj: 1000 Ft/fő/nap
Foglalkozásaink célja, hogy
az angol nyelvvel való találkozás
egy életre szólóan pozitív élményt
adjon, és így a gyerekek számára a későbbiek során természetes legyen az idegen nyelvű kommunikáció. Vidám mondókák, dalok adják
az alaphangulatot. Emellett kézműves foglalkozások, játékok várják a
résztvevő gyerekeket.
Táborba jelentkezés: Erdélyiné Dudás Anita
Tel.: +36 30/856-1799, e-mail: edanita78@gmail.com

CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Szekeres Lászlónak és Sztarek Tündének 2017.
június 6-án – 3490 grammal – Nóra nevű,

Papp Róbertnek és Balogh Dolli Katalinnak 2017. június
23-án – 2950 grammal – Anna Sára nevű,

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Üllés központjában családi ház eladó. Érd. 06/70/2323505

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép AUGUSZTUSI számának lapzártája – a Polgármesteri Hivatalban tartott
igazgatási szünet miatt –
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Balogh Mártánál legkésőbb augusztus 11-én, pénteken 12 óra, vagy
e-mailben a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen legkésőbb
augusztus 18-án, pénteken 12 óra.
Az újságcikkeket, hirdetéseket a fenti módon, és legkésőbb a feltüntetett határidőig kérem megküldeni.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!

Nagy Zoltánnak és Rácz Anettnak
július 15-én – 3560 grammal – Gellért nevű gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Király Zsolt Zoltán és Farkas Baráti Natália üllési lakosok július
1-jén házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Czékus Mihályné (szül: Hódi Jusztina) június 30-án 90 éves korában,
Pintér Ferencné (szül: Forrai Borbála) július 5-én 92 korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Köszönjük!

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

